CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
EMENDA ADITIVA
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AO PROJETO DE LEI N° 159/2021

Acrescente-se ao Projeto de Lei n° 159/2021 o seguinte art. 5°, renumerando-se os
artigos subsequentes:

"Art. 5° O poder executivo disponibilizará em sítio eletrônico a lista de
beneficiários do Auxílio Belo Horizonte com os respectivos pagamentos das
parcelas."

Belo Horizonte, 08 de setembro de 2021

Vereador BRAIIIJO LARA
Partido NOVO

Vereadora FERNANDA PEREIRA ALTOÉ
Partido NOVO

Vereadora MARCELA TRÓPIA
Partido NOVO

MORA.
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JUSTIFICATIVA
Trata-se de medida que garante a transparência dos recursos públicos municipais e
possibilitará a contribuição cidadã no controle social, permitindo o envio de denunciais caso
seja identificado alguma fraude ou inadequação dos pagamentos do Auxílio Belo Horizonte.
Medida similar é adotada pelo governo federal e se mostrou como importante ferramenta
para impedir desvios de recursos públicos e garantir que os necessitados efetivamente recebam
o auxílio.
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Portal da Transparência divulga lista de beneficiários do Auxilio Emergencial
inicorna da Ceie). em parceria corri o Alimpara da C Padaria. permite consultar pagarneriCOS da Ordem de RI 36.1 Odners a cerra de 529 mehdes de benefic nos
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A partir desta sexta-feira (5). o Portal da Transparência do Governo Federal, manndo pela Controladorla-Geral da União (CGU)., disponibiliza a lista de
beneficiamos do Auxilio Emergencial com os respectivos pagamentos das parcelas. A iniciativa foi desenvolvida em parceria com o Ministeno da
Cidadania, órgão responsavel pela gestão e base de dados do programa assistencial, instituído em virtude da pandemia do novo coronavfrus (Covid-19).
Os novos dados estão apresentados na consulta "i
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